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Modelul cooperativist spaniol reprezintă un veritabil model de economie socială bazat pe:
•plasarea pe primul loc a membrilor săi;
•transparență și promovarea solidarității interne;
•servicii integrale oferite fermierului și societății;
•promovarea angajamentului față de dezvoltarea locală, a egalității de gen între bărbați și femei, a coeziunii sociale și a inserării persoanelor cu
risc de excludere socială; generarea de locuri de muncă de calitate, etc.
Modelul de producție din Almería, bazat pe ferme familiale mici (1,5 hectare) și IMM-uri, s-a transformat într-un grup agricol. Sinergiile create de
diferitele instituții cooperatiste au permis cooperativelor agricole și de credit din Almería să prospere. Modelul Almería nu se bazează numai pe
profit ci îmbunătățește viața agricultorilor, a comunității și contribuie la îngrijirea ecosistemului. 15.000 de mici familii de fermieri depind pentru
traiul zilnic de cooperativele din Almería, care în schimb hrănesc întreaga provincie.
În timp ce activitățile agricole sunt în mare măsură în mâinile întreprinderilor cooperatiste, agricultorii au șanse mai mari de distribuire echitabilă a
beneficiilor rezultate din activitățile lor agricole. De asemenea, având în vedere că teritoriul este casa lor, ei sunt mai dispuși să investească în
tehnologii și practici benefice pentru mediu. Principala problemă cu care trebuie să se confrunte este creșterea semnificativă a importurilor în
Europa și Spania din țări terțe, cum ar fi Marocul sau Turcia, care pot produce mai ieftin, deoarece salariile lucrătorilor lor sunt mult mai mici și
sunt supuse unor controale mai reduse privind siguranța alimentară.

VICASOL este o cooperativă cu peste 40 de ani de istorie în sectorul fructelor și legumelor. VICASOL se
evidențiază ca fiind unul dintre cele mai bune exemple pentru fenomenul cooperatist din Poniente Almeriense
(Almeria, provincia Andaluzia, din sud-estul Spaniei).
Aceasta este o cooperativă andaluză de prim nivel, formată din peste 900 de fermieri membri care cultivă
aproximativ 1.800 de hectare de sere/solarii și care obțin o producție de peste 230.000 tone de legume,
comercializate în țări din Europa și America de Nord.
VICASOL a angajat în medie 2.500 de oameni și obține o cifră de afaceri apropiată de 236 milioane euro. Dintre
resursele cheie ale , putem menționa următoarele: Personal tehnic specializat. 4 centre de manipulare. Stație de
service cu benzinărie. Depozit de aprovizionare. Laborator propriu.

VICASOL

CASI
(Cooperativa Agricolă și Animală San Isidro)

Un alt exemplu este cooperativa CASI, care are peste 1.700 de membri și o suprafață de cultivare de
peste 2.000 de hectare (producție predominantă de roșii).
Această cooperativă este reprezentativă datorită modelului său original de comercializare, respectiv
fabricarea și ambalarea de către membri a produselor în unitățile proprii, transportul individual și licitația
în sediile cooperativei. Dar, de asemenea, în cadrul noilor facilități dezvoltate cooperativa poate
condiționa produsele, astfel încât membrul nu trebuie să facă acest lucru și să acopere toate nevoile
diferitelor tipuri de clienți.
CASI comercializează producția membrilor săi printr-o licitație “downward” (cu numărătoare inversă),
unde agricultorul este cel care clasifică produsul în propria sa fermă, pe baza standardelor de calitate
stabilite, oferind valoare adăugată produsului său.
Trebuie să înțelegem că modelul promovat de CASI presupune: certificări de calitate, prezentare de
produse, adaptare la clienți, căutare de noi piețe, mecanizarea proceselor, control integrat și biologic,
facilități mai bune în domeniu etc.
De asemenea, cooperativa oferă servicii de consiliere tehnică în domeniul culturilor. La nivel de membru,
aceasta înseamnă sprijin pentru producător și securitate în ceea ce privește riscul pierderii culturilor.

Grupul UNICA este una dintre cooperativele de frunte, iar cu 5.000 de fermieri,
reprezentând aproximativ 1/3 din sector, succesul modelului său de afaceri este
fundametal.
Această cooperativă “lucrează” la alt nivel. Acest grup are relații strânse cu
guvernele regionale andaluze și naționale, în special având în vedere faptul că
strategia lor se potrivește îndeaproape cu obiectivele administrației de a crea
grupuri mai mari de cooperare agroalimentară. De asemenea, se bazează pe
administrațiile publice pentru granturi și fonduri de cercetare, precum și pe lobbyul comun în forumurile europene în domenii care se referă la aspecte agricole
care afectează comerțul și economia.
UNICA colaborează cu alte cooperative din Almería și din alte părți. De exemplu,
multe dintre proiectele anunțate de UNICA sunt rezultatul cooperării dintre diferite
cooperative și întreprinderi.
Exemple în acest sens: crearea companiei Verdita, un proiect comun al UNICA și
al altor două cooperative bine cunoscute, CASI (cea mai veche cooperativă din
Almería) și Biosabor (un SAT dedicat exclusiv producției ecologice);
comercializarea de produse precum Pepperito (piper dulce fără semințe) obținute
împreună cu alte cooperative; proiectul produselor Al Dente (semipreparate), în
colaborare cu Grupo AN.
La acestea se adaugă deschiderea recentă a unei fabrici de produse alimentare
semipreparate în Murcia, specializată în salate.
În plus, UNICA a creat în numele său o fundație care va fi dedicată formării și
educației în domeniul afacerilor, social și, în special, în domeniul agricol

Grupul UNICA

Banca cooperatistă, Caja Rural de Almería finanțează de decenii dezvoltarea modelului
cooperatist în regiunea Almeria (am putea spune că a inițiat acest sistem).

Cajamar a crescut odată cu sectorul agricol. În anii ‘70 a început să deschidă ramuri în
toate orașele mici și satele din provincie și a devenit motorul economiei din Almería. În
prezent, este prezentă în 45 provincii din Spania, are 3,4 milioane de clienți, este
formată din 1,4 milioane de parteneri cooperatori și deține 47.406 milioane euro în
active. Altfel spus, regiunea beneficiază de sprijinul unei bănci puternice, cooperatiste,
care susține IMM-urile, întreprinderile familiale, agro-întreprinderile, economia reală și
economia socială.
Fundația Cajamar a contribuit la înființarea unor: instituții de export, ferme experimentale
de cercetare și dezvoltare (Las Palmerillas), metode de transfer de cunoștințe, mici
ramuri locale, măsuri de reglementare etc.

Conform modelului său bancar cooperatist, pentru grupul cooperativ Cajamar, “rațiunea
de a fi” sunt oamenii și comunitățile din care acesta face parte. Aceste convingeri sunt
încă foarte vii și astăzi și cooperativa este conștientă de responsabilitatea și rolul
important pe care l-a jucat în articularea teritoriului. Cu atât mai mult în prezent, când
există o nevoie urgentă de a găsi modalități de: păstrare a capitalului în teritoriu; creare
de capital pentru îmbunătățirea competitivității teritoriale; oferirea de soluții pentru
fenomene precum depopularea în mediul rural.
Cajamar este integrantă a economiei sociale și aduce o contribuție remarcabilă în
comunitățile în care și-a dezvoltat activitatea implementând crearea de valori comune ca
un obiectiv esențial pentru implementarea modelului său de afaceri bazat pe oameni,
idei și teritorii.

CAJAMAR

COEXPHAL, pe de altă parte, este un lider central în activitățile comerciale și de cercetare din Almeria, reprezentând interesele unui număr mare
de cooperative care acoperă cca 70% din exporturile din Almeria, 65% din producția de fructe și legume, precum și 67% din producția
ornamentală din regiune. (72 cooperative agricole și organizații de producători – cca 13500 de membri).
În cadrul structurii Coexphal, diferite poziții sunt conduse de specialiști cu profiluri și specializări diferite (economie agricolă, chimie alimentară și
management organizațional). Departamentul tehnic coordonează serviciile de consultanță ale cooperativelor membre ale COEXPHAL cu peste
400 de tehnicieni care oferă sprijin fermierilor.
Coexphal conduce un cluster la nivel sectorial, alcătuit din: Coexphal și companiile sale conexe, Fundația Cajamar Cooperative Bank și
Experimental Farm și HISPATEC, un furnizor de tehnologie specializat în soluții agricole pentru IMM-uri.
Coexphal finanțează o Catedră de Horticultură, Studii Cooperative și Dezvoltare Durabilă la Universitatea din Almería, Spania, care acționează ca
o punte între cercetarea academică și sector, permițând procese de co-creare și schimb fluid de cunoștințe și adoptarea mai rapidă a tehnologiilor
inovatoare. De asemenea, Cajamar finanțează Catedra de Bioeconomie de la Universitatea din Almería.
Obiectivele principale ale acestui sistem de cooperative, asociații, etc sunt :
▪Siguranță alimentară: cooperativa certifică procesele și produsele sale pentru a oferi garanții și siguranță atât pentru clienții săi, cât și pentru
consumator.
▪Creștere durabilă: cooperativa se angajează să sporească nivelul de calitate și de respect pentru mediu prin utilizarea eficientă a resurselor
naturale. Respect pentru mediu: cooperativa își desfășoară activitatea într-unul dintre cele mai importante medii naturale din Spania și pe care
dorește să îl conserve pentru o lungă perioadă de timp. Angajamentele asumate de către cooperativă sunt: o producție controlată, o agricultură
ecologică, respect pentru lucrători și pentru mediul înconjurător.
▪Servicii eficiente: sub motto-ul „Unde, Când și Cum ai nevoie de el...” (a oferi clientului produsul adaptat nevoilor sale).
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Germania
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Multe din cooperativele de producție agricolă (CPA) oferă servicii tipice, cum ar fi:
-servicii de utilaje agricole pentru proprietarii de terenuri și arendașii din regiune
-comercializarea produselor agricole și achiziționarea de semințe pentru membri și pentru cei ce nu au calitate de membri.
Acestea combină de obicei producția de cereale cu serviciile agricole. În plus, pot presta și alte servicii decât cele agricole, cum ar fi operarea de
benzinării, ateliere de construcții, garaje pentru servicii de întreținere și reparații auto, servicii de depozitare, etc.
Diversificarea activității cooperativelor agricole este la baza modelului cooperativist german pe care dorim să îl conturăm.
Cooperativele energetice: oferă gospodăriilor membre căldură și energie; stabilizează veniturile cooperativei agricole partenere de la care își
cumpără produsele; eliberează gospodăriile de la investițiile în tehnologii de încălzire individuale de tip vechi, cum ar fi arzătoarele de gaz sau
arzătoarele de petrol; reprezintă o sursă stabilă de venituri din taxe și de venituri provenite din închirierea rețelei termice deținute de comunitate.
Acestea contribuie la nivel local la planurile de protecție și adaptare la schimbările climatice ale guvernului german și la strategia de protecție la
schimbările climatice a comunității. În același timp, aceasta îndeplinește rolul de diseminare aducând la cunoștință persoanelor din zonele mai
îndepărtate problema inovării rurale și a transformării energetice.
După cum se observă, cooperativele germane au mers dincolo de agricultură, spre servicii către comunitate, scopul fiind să se asigure stabilitate pe
termen lung, generarea de profit devenind un obiectiv secundar și fiind văzut ca factor ce permite diversificarea și explorarea pieței.

Cooperativa agricolă (mixtă) „Wöllmisse” Schlöben eG a fost înființată din 1991 și
în prezent gestionează aproximativ 2700 ha de teren.
Cooperativa, pe lângă producția de cereale și de lapte, a adăugat producția de
ulei de rapiță, vânzarea de produse din paie, producția de energie solară și
funcționarea unei fabrici de biogaz. În plus, furnizează pentru o fabrică de biogaz
(care a fost construită de cooperativa Bioenergiedorf Schlöben eG.) materii prime
și personal de la ferma de produse lactate din Mennewitz
Din 2011, cu două unități de producere combinată a energiei și încălzirii, (un
sistem de încălzire bazat pe așchii de lemn și o rețea proprie de încălzire)
cooperativa alimentează cu căldură tot satul Schlöben.
Cooperativa a deschis un magazin agricol (Hofladen Gernewitz) care oferă
produse proprii (ulei de semințe de în și rapiță) și produse regionale (mezeluri,
ouă, produse lactate de la vaci și capre, fructe și legume - în funcție de sezon-,
pâine și cornuri, produse de moară,-cafea, vinuri, sucuri, băuturi spirtoase, bere,
ceai, condimente, muștar, produse din pește, înghețată, alimente pentru animale
de companie, printre altele).

WÖLLMISSE
SCHLÖBEN E.G.

Cooperativa Wöllmisse joacă un rol important în calitate de sponsor al
asociațiilor locale de turism și recreere, sociale și sportive (cca 7.000 de euro
sunt plătiți anual pentru diferite cluburi și activități din localitate). De asemenea,
cooperativa oferă facilități culturale și de agrement, închiriază locații pentru
petreceri și reuniuni, conduce o cafenea și o fermă și oferă o serie de servicii
pentru comunitate și pentru fermele învecinate.

Tangeln e.G.
Unele cooperative, precum Tangeln e.G. s-au
orientat aproape complet spre furnizarea de
energie electrică. Cooperativa a fost fondată în
1990 și în prezent din 126 de membri au rămas
9, dintre care doi membri sunt pensionați.
Cooperativa deține un teren agricol de 830 ha
(75% închiriate) și 150 de vaci, dar numărul de
servicii agricole oferite de cooperativă a scăzut în
ultimii ani.
În ultimele două decenii, Cooperativa s-a angajat
în servicii de treierat pentru micii proprietari din
apropiere, pe o suprafață de 450 ha. În plus,
aceasta a oferit servicii de uscare și transport
pentru produsele agricole. Până în 2010, CPA a
prestat multe alte servicii, inclusiv asigurarea de
transport și servicii rutiere pe timp de iarnă.
Aceste servicii au fost oprite odată cu orientarea
de la producția agricolă către producția de
energie.

În 2009, Tangeln e.G. a construit o instalație de biogaz, care astăzi necesită cea mai mare parte a
capacității de producție. Această centrală furnizează în mod profitabil energie electrică în rețea și
încălzirea în localitate.
Peste 80 % din gospodăriile localității sunt conectate la un sistem local de furnizare a energiei termice
stabilit de cooperativă. Aprovizionarea cu energie termică și întreținerea sistemului sunt efectuate printro cooperativă înființată recent în care gospodăriile locale participă în calitate de membri.
În plus, au fost instalate trei centrale fotovoltaice solare cu o capacitate totală de 107 KW. Astfel, în
prezent principalele fluxuri de venituri provin din vânzarea de energie, alimentarea acesteia în rețeaua
electrică și vânzarea de produse agricole comercializabile, cum ar fi lactatele și orzul, porumbul, grâul.

Cooperativa Bioenergiedorf Schlöben eG a urmărit dezvoltarea în comun a unei surse
centrale de energie termică din surse regenerabile (biomasă) pentru comunitatea
Schlöben și locuitorii săi.

În procesul de creare și în primii ani, cooperativa Bioenergiedorf Schlöben a profitat de
sprijinul cooperativei de lactate Wöllmisse care furnizează biomasă și exploatează
instalația de biogaz pentru cooperativa energetică. În acest scop, cele 420 de vaci din
regiunea Mennewitz furnizează materia primă de bază necesară, și anume gunoiul de
grajd lichid și bălegar, pentru a produce biogaz în instalația de biogaz.
Centrala este compusă din trei unități care produc energie electrică și termică
combinate, o instalație de încălzire cu așchii de lemn și rețeaua de încălzire locală.
Pentru a transporta energia termică pentru încălzirea spațiilor de locuit și a apei calde,
a fost amplasată o rețea lungă de conducte, de cca 6 km de la stația de termoficare la
clădirile din Schlöben și Zöttnitz. Aici au fost efectuate cheltuieli imense pentru
excavare și instalare.

BIOENERGIEDORF

SCHLÖBEN EG

În 2012, după ce toate instalațiile funcționau corespunzător, proprietarilor de clădiri
rezidențiale, întreprinderi, facilități municipale etc. li s-a oferit posibilitatea de a se
conecta la rețeaua locală de încălzire, care a fost conectată la alimentarea cu încălzire
locală și la rețeaua municipală prin fibră optică în bandă largă. Acest lucru le-a asigurat
o sursă de căldură confortabilă, ecologică și neutră din punct de vedere climatic
(încălzire, apă caldă) și servicii de internet cu cel puțin 50 MB/s (Bioenergiedorf
Schlöben).
În prezent scopul cooperativei este de a promova achiziția de energie și/sau de a
realiza economii la nivelul membrilor prin intermediul operațiunilor comune.
Obiectivul cooperativei este achiziția, generarea și vânzarea energiei, producția de
energie, serviciile energetice și produsele energetice și ingineria energetică.
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Romania
Cooperativele din România nu au amplitudinea celor din alte țări europene în ceea ce privește gradul de integrare comunitară, sectorul fiind abia în
dezvoltare, numărul de membrii și angajați fiind redus.
În sectorul legumicol situația este foarte variată. Întâlnim cooperative care nu primesc sprijin din partea autorităților locale, cooperative care au
relații interinstituționale cu primăriile, în care membrii primăriei fac parte din membrii sau cooperative aflate abia la început și care încearcă să
pătrundă în zone în care există deja mai multe cooperative puternice.
Însă cel mai important este faptul că sunt puține asociații care comercializează producția fermierilor și există o concurență puternică din partea
produselor importate. Sectorul cooperativelor este încă la început, fiind multe probleme atât instituționale, cât și infrastructurale sau economice.
Putem spune că majoritatea se află în fața de consolidare a încrederii și de pătrundere și consolidare pe piață (participare la târguri locale,
promovarea produselor către consumatorii finali, construire brand, etc.).

FERMIERUL NĂDLĂCAN

În anul fiscal 2018 cooperativa s-a clasat pe locul 8 la nivel național. Aceasta a ajuns în numai 4 ani de la 8 membri la 19 (3 sunt persoane juridice, 5 întreprinderi individuale, 9 persoane
fizice autorizate și 2 persoane fizice), fiind un model de cooperativă de gradul II. Suprafața agricolă a membrilor cooperatori este între 48 ha și 314 ha, iar împreună ajung la peste 1.600
ha, ceea ce reprezintă 12% din suprafața agricolă din localitatea Nădlac. Structura culturilor membrilor cooperativei este formată din grâu comun, porumb, floarea soarelui, sfeclă de
zahăr, rapiță, soia, orz, ovăz și lucernă.
Dezvoltarea cooperativei s-a realizat prin investiții, astfel: achiziția unui teren pentru a construi un siloz și o hală de depozitare; depunerea a 2 proiecte de finanțare europeană prin care sa realizat un sistem de recepție, condiționare și depozitare (silozuri) de 6.000 tone, o hală de 315 mp pentru parcarea utilajelor agricole, s-au achiziționat dotări moderne (platformă GPL,
grup electrogen, instrument NIR, generator, cazan de perete, platforme și alei din beton, vestiare etc.) și s-a optimizat fluxul tehnologic; s-a achiziționat o combină de recoltat sfeclă de
zahăr, un încărcător multifuncțional cu un braț telescopic și o stație de selecție și tratare a semințelor, care deservesc toți membrii cooperativei. Toate cofinanțările proiectelor s-au făcut
cu împrumuturi bancare, garantate de unii membri. De asemenea, fiecare membru a împrumutat cooperativa cu suma de 20.000 lei în 2019 pentru implementarea investiției, sumă pe
care cooperativa o restituie după finalizarea lucrărilor.
Spre deosebire de modelele europene, cooperativa nu este integrată în activitatea comunității locale datorită reticenței reprezentanților administrațiilor locale. În aceste condiții
cooperativa s-a alăturat altor actori locali în diferite campanii de lobby pentru a influența acțiunile autorității locale de interes pentru cooperativă, cum ar fi asigurarea utilităților pentru
companii, drumuri către terenurile agricole, electricitate, etc.
De asemenea, Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan colaborează în principal cu celelalte cooperative de profil din județul Arad (AGROMUREȘANA, VARIDOR) și Timiș (BANAT AGRO
VEST, TORMAC) și, prin UNCSV, cu toate cooperativele mari de cultură asociate în această organizație.
Unii dintre membrii cooperativei s-au asociat și într-o altă cooperativă specializată în procesarea cărnii - au înființat o nouă cooperativă Salamul de Nădlac (Nădlac Salami, numele
celebrului salam tradițional din regiune). O unitate de procesare a cărnii va fi construită de această cooperativă cu finanțare din partea Uniunii Europene (proiect în derulare).

Modelul de afaceri al cooperativei este centrat pe comunitate. Cooperativa a fost inițiată
de un ONG, Fundația Civitas și intervenția și implicarea lor în primii ani de viață au fost
decisive Inclusiv în prezent, cooperativa urmărește și respectă valori importante, cum ar
fi promovarea legumelor românești, sprijinirea producătorilor locali din interiorul și din
afara cooperativei pentru a obține prețuri bune pentru culturile lor, sprijinirea micilor
fermieri să își integreze culturile în lanțul pieței, ajutându-i să asigure traiul zilnic
familiilor lor și, de asemenea, lucrătorilor din fermele lor. Prin urmare, modelul de
afaceri se concentrează pe producătorii locali și, desigur, pe capacitatea de autosusținere.
Cooperativa Agricolă “Lunca Someșului Mic” are o cifră de afaceri de 500.000 euro
anual și 15 membri. Fermele membrilor au dimensiuni diferite, între 0,58 și 30 ha, dar
contribuția tuturor este importantă. Suprafața totală era de aproximativ 30 de hectare la
început, iar acum suprafața totală a membrilor este de peste 100 de hectare. Din ce în
ce mai mulți membri au dezvoltat culturi de legume în spații protejate și este de
așteptat ca aceste suprafețe protejate să continue să crească. Vânzările se bazează în
proporție de 87% pe producția membrilor (restul din tranzacții cu alți producători din
zonă).

În 2016 au angajat un manager (responsabil cu vânzările), iar legumele au început să
fie transportate cu camioane închiriate. Prima colaborare, inițiată de manager, cu unul
dintre cei mai mari retaileri din România (Kaufland din Turda) a fost o adevărată
provocare. La început, cooperativa a supraestimat nivelul de exigență în livrarea
produselor, dar, cu timpul, relația a început să se stabilizeze în beneficiul ambelor
părți, al producătorilor și al supermarketului. După aceasta, cooperativa a început
colaborarea cu alte companii, precum Profi și Lidl.
Vânzarea directă către supermarket-uri, imediat după înființare, a condus la o creștere a
încrederii membrilor în cooperativă. Odată cu rezultatele îmbunătățite a apărut și
interesul altor fermieri din localitățile (cum ar fi Câmpia Turzii) și județele învecinate de a
se alătura cooperativei, precum Ferma Agricolă Chețani Luduș, fermă importantă din
județul Mureș.

LUNCA SOMESULUI MIC

GHEORGHE DOJA
Cooperativa Agricolă “Gheorghe Doja”, înființată în 2013, are 5 membri fondatori, 5 membri cooperatori (dintre care 5 sunt persoane juridice, 3 întreprinderi individuale, 1
persoană fizică autorizată și 1 persoană fizică) și colaborează îndeaproape cu alți 50 de producători locali. Valoarea totală a activelor în prezent este de cca. 2 milioane de
euro. Suprafața agricolă a membrilor cooperatori este între 8 ha și 43 ha. Împreună ajung la peste 200 ha de legume, la care se adaugă o suprafață de cca 800 ha cereale și
oleaginoase. Cooperativa are 25 salariați permanenți și în sezon 50-100 de zilieri din Comuna Gheorghe Doja și satele învecinate, în funcție de nevoi.
Cooperativa este considerată cooperativă de gradul II, fiind o cooperativă agricolă de producție, achiziție și valorificare pepeni, verzi și galbeni și rădăcinoase. De fapt,
structura culturilor membrilor cooperativei este formată din pepeni verzi, galbeni, ardei kapia și gogoșari, tomate, dovlecel, zucchini, ceapă verde, dovleac plăcintar de
Halloween, varză de toamnă și cereale pentru a asigura asolamentul și rotația culturilor. Aceștia livrează marfă către mari retailer precum Lidl Romania/Cehia, Profi Romania,
Careffour, Penny Romania, Cora. Cu toate acestea sunt necesare noi investiții în următorii ani în facilități de procesare și pentru deschiderea de magazine în Slobozia și București
unde să valorifice atât legumele și fructele membrilor cât și eventualele produse finite rezultate în urma investiției în procesare.

Cooperativa deține două depozite, unul de 800 mp construit pe un teren de 7800 mp achiziționat în 2015 și un depozit de cca 1700 mp achiziționat în 2017 prin credit bancar
pe 8 ani. Toate utilajele și echipamentele sunt deținute de cooperativă și prestează servicii integrate membrilor.
Cooperativa Agricolă Gheorghe Doja a fost recunoscută în 2017 ca grup de producători cu facilități de depozitare, sortare, cântărire și transport. Din lipsă de fonduri au încasat
pe măsura destinată grupurilor doar prima tranșă din program, 280.000 lei din 1.2 milioane lei. Situația s-a datorat faptului că în 2017 toată localitatea a fost afectată de o
furtună violentă și o ploaie torențială în iulie, urmată de caniculă severă care a pătat/îngălbenit și depreciat fructul de pepene verde acesta nemaiputând fii comercializat. S-au
pierdut cca 5000 tone pepeni verzi și galbeni care nu au mai putut fi comercializate, cca 50% din producție, afectându-i profund financiar, fiind o criză care încă se resimte în
situația financiară și graficul de rambursare al creditului. Deși aveau asigurate culturile nu au primit nici o despăgubire din partea societății de asigurare. Urmare a acestei
calamități catastrofice și-au luat măsuri de precauție suplimentare și cultivă soiuri și hibrizi cu capacitate de producție uniformă, limitată la ceea ce solicită piața, pe o perioadă
cât mai lungă din an, astfel încât să nu se recolteze toată cantitatea de pepeni în aceeași perioadă.

Cooperativa Agricolă Argedava a fost înființată în 2019 într-un sat din apropierea Bucureștiului - Novaci, județul Giurgiu. Inițiatorul
a fost un tânăr fermier care a avut o fermă de tomate (cultură hidroponică de 1,15 ha) finanțată printr-un proiect UE - cu depozit
și linie de prelucrare primară. În prezent, cooperativa are 5 membri cu drepturi depline, toate companii înregistrate: Brio Fresh
Land SRL (aflată în faza de plantație); Oxigen Agro Product Company SRL; Denisa Agroplant SRL; Roxy Bio Plant SRL; Tellus Exim SRL
(Tellus e în faza de înființare neavând produse livrate).
În 2020, al doilea an de funcționare, Cooperativa avea 22 producători diferiți, dintre care 4 erau membri. Membrii reprezintă
75% din oferta de marfă a cooperativei, procentul celor patru furnizori variind de la 1% la 58% din oferta totală facturată.
Cooperativa Agricolă Argedava Novaci a avut o cifră de afaceri de 500.000 Euro în primul său an complet de funcționare. Vânzările
de legume prin cooperativă se realizează exclusiv către lanțurile de supermarketuri. În 2019, cooperativa a avut un număr de 26
de produse vândute, toate legume proaspete.
Cooperativa este privită mai ales ca un instrument pentru facilitățile fiscale și optimizarea costurilor fiscale ale fermierilor decât o
afacere comună care ar putea prelua multe dintre funcțiile pe care membrii le îndeplinesc acum în mod individual. Aceasta nu
trecut printr-un proces de formare ad-hoc, ceea ce face ca în prezent să se bazeze pe activitatea inițiatorului a cărui fermă
reprezintă peste 58% din mărfurile vândute de cooperativă. În prezent cooperativa folosește depozitul acestui membru, iar
vânzările cooperativei către comercianții cu amănuntul sunt făcute de acesta, fiind plătit de cooperativă pentru această activitate.

ARGEDAVA

Cooperativa achiziționează și integrează producția a aproximativ 200-300 de mici producători din unele dintre principalele zone de
producție de legume din România, renumite pentru produse deosebit de calitative - Izbiceni, Olt pentru ardei, Colibași, Giurgiu
pentru roșiile de calitate, Matca, Galați pentru castraveți, Balta Doamnei, Prahova– pentru a-și crește volumul de produse și
venituri, precum și pentru a putea satisface cerințe specifice pentru anumite categorii de legume comandate de supermarketuri.
Marfa de la nemembri este adusă de aceștia în depozitul deținut de Oxigen și procesată de personalul companiei membre Oxigen.
Oricum procesul de luare a deciziilor în cooperativă nu este încă foarte participativ sau democratic. Cele mai multe decizii sunt
luate de inițiatorul cooperativei, în prezent președinte, deoarece el este proprietarul depozitului utilizat pentru marfa
cooperativei, deține peste 58% din vânzările cooperativei, și gestionează achizițiile și vânzărilor terților. Cu toate acestea, se
observă mai multe avantaje ale intrării în cooperativă. Pentru membrii fermieri, cooperativa oferă servicii de comercializare și
vânzare a legumelor lor la un preț mai mare decât alți vânzători en-gross, dar și în cantități mai mari decât cele vândute la vânzare
cu amănuntul. Astfel, din ce în ce mai rar se găsesc în situația de a nu avea clienți cărora să le vândă și se pot concentra mai mult
pe producție. În plus, prin intermediul Cooperativei, aceștia au acces la informații relevante atât pentru tehnicile de producție, cât
și pentru acces la finanțare.

Cooperativa de credit intitulată Banca Cooperatistă Victoria București, putem spune că este similară ca
organizație cu Cajamar din Spania sau Raiffeisen din Germania.
Aceasta face parte din rețeaua cooperatistă CREDITCOOP și este afiliată la Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP (Casa Centrală) care asigură reprezentarea intereselor economice, financiare și legale ale băncilor
cooperatiste afiliate. Sistemul CREDITCOOP este deținut de peste 600.000 de membri asociați și deservește
peste 1.200.000 de clienți.

BANCA COOPERATISTĂ
VICTORIA BUCUREȘTI

Strategia băncii a fost consolidarea și extinderea geografică prin fuziuni cu cooperative mai mici, în principal în
zonele rurale din București și din județul Giurgiu. Aceste cooperative de credit au adăugat la Banca
Cooperatistă Victoria București un număr semnificativ de membri cooperatori și sedii secundare cu importanță
strategică pe piața de vânzări din sud-estul țării.
Banca Cooperatistă Victoria București este una dintre cele 34 bănci cooperatiste din România. În prezent,
Banca are 18 sedii secundare, dintre care 3 agenții și 15 puncte de lucru, care acoperă zona Bucureștiului, dar
și județele Ilfov și Giurgiu. Banca Cooperatistă Victoria București are în prezent un număr de 11.824 de
membri, care au subscris și au plătit 408.820 acțiuni în valoare de 4.088.200 lei.
Banca cooperatistă menține legături cu comunitatea rurală (de exemplu, fermieri, pensionari, persoane
juridice și angajații acestora) din propria sa zonă teritorială de operare, prin diferite produse și servicii dedicate
economisirii (exemple: depozite la vedere și la termen, pentru perioade diferite, între 1 și 5 ani) și împrumuturi
(în principal microcredite de consum pentru activități agricole), având ca scop menținerea unei relații
permanente cu clienții debitori.
Principalii clienți ai băncii sunt cei cu venituri din salarii / indemnizații sau alte venituri asimilate și cei cu
venituri din pensii (cu o pondere similară), fermierii având o pondere minoră în portofoliul de credite al băncii.
Cu toate acestea, un parteneriat benefic pentru banca cooperatistă este dezvoltarea contractului cu Agenția
pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin care fermierii, clienții băncii cooperatiste, colectează
subvenția necesară pentru efectuarea lucrărilor agricole. Banca cooperatistă prin unitățile sale operaționale
aduce o contribuție specială la dezvoltarea locală, atât prin sprijin financiar acordat microîntreprinderilor și
micilor fermieri, dar mai ales prin întrajutorarea promovată pentru membrii asociați ai acestora cu venituri
medii sau mai scăzute.

Casele de ajutor reciproc / uniunile de credit din România sunt organizații non-profit dar care funcționează ca o cooperativă. CAR diferă atât
de cooperativele de credit, cât și de IFN-uri prin sistemul de acordare a împrumuturilor și condițiile de creditare.
CAR CFR Vâlcea ca uniune de credit este o cooperativă financiară deținută de membri, deservind membrii care au în comun reședința din
județul Vâlcea. Spre deosebire de cooperative, CAR își servește doar membrii. Aceste persoane pot accesa împrumuturi în diferite scopuri,
cum ar fi: îmbunătățirea producției agricole, cumpărarea de utilaje noi, obiecte personale, plata în avans pentru o casă, concedii, scopuri
medicale etc.

CAR CFR RM. VÂLCEA

CAR CFR Rm. Vâlcea are 4.624 de membri. CAR CFR funcționează prin 7 sucursale suplimentare, care deservesc 4 comunități urbane și 3
comunități rurale, dintre care cea mai importantă se află în Drăgășani. 64% dintre membri provin din mediul urban, în general angajați din
diverse sectoare; 36% membri sunt din mediul rural, majoritatea fermieri din mediul rural al județului Vâlcea (Olanu, Glavile, Gusoieni,
Ocnele Mari), mici antreprenori.

Împrumutul „Fermier” care se acordă membrilor CAR și reprezintă de 10 ori fondul social stabilit la acordarea împrumutului. Valoarea maximă
împrumutată este de 45.000 RON, perioada maximă de rambursare este de 5 ani. La cerere, se poate acorda o perioadă de grație de până la 6
luni. Se solicită acordarea documentelor care atestă calitatea de fermier: certificat de producător sau certificat de la primărie pentru
crescătorii de animale. Acest împrumut a fost creat din dorința de a sprijini micii fermieri și fermierii care nu au acces la împrumuturi bancare.
În 2016, CAR CFR a devenit Întreprindere Socială cu un scop social clar și bine definit, implicându-se în viața comunității prin activități de
educație financiară adresate atât membrilor CAR, cât și copiilor lor din zonele în care își desfășoară activitatea. Au început activitatea cu
parteneriate în 5 școli din județ și au oferit educație financiară gratuită unui număr de peste 500 de copii pe an. Astfel, anual se acordă burse
pentru a promova excelența, elevii pot urmării filme de educație financiară, s-au creat manuale de educație financiară specifice vârstei, etc.
De asemenea, ca măsură socială, organizația are legături strânse cu diferite asociații pentru a ajuta copiii din zonele marginalizate.
Costul mai mic al furnizării de servicii financiare de bază este derivat în mod tradițional din costul mai redus al capitalului și al finanțării CAR.
Acest lucru reflectă, de asemenea, faptul că maximizarea profitabilității nu este un scop unic sau chiar principal al CAR. De asemenea,
apropierea de clienți este un avantaj competitiv.

Mulțumesc pentru
atenție !

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu
sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

